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ЕМДОГАИН – ПАНАЦЕЯ ИЛИ ТРОЯНСКИ КОН В ЛЕЧЕНИЕТО
НА ПАРОДОНТАЛНИ И ЛИГАВИЧНИ ЛЕЗИИ?
ОБЗОР ВЪРХУ IN VITRO ПРОУЧВАНИЯ
П. Печалова
Катедра по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет − Пловдив

EMDOGAIN – A PANACEA OR A TROJAN HORSE IN THE TREATMENT
OF PERIODONTAL AND MUCOSAL LESIONS?
A REVIEW ON IN VITRO STUDIES
P. Pechalova
Maxillofacial Surgery Department, Faculty of Dental Medicine, Medical University – Plovdiv

Резюме:

Авторът обобщава известните знания за ефективността на препарата
Emdogain (EMD) върху нормални и малигнени тъкани в устната кухина, базирани върху експериментални in vitro проучвания, които не потвърждават
EMD да стимулира отделянето на свързани с карциногенезата цитокини,
но EMD стимулира клетъчни функции и процеси в малигнените клетки, вероятно частично инхибира пролиферацията. Това, както и недостатъчните
проучвания на действието на EMD върху злокачествените епителни неоплазми, а също и неизвестният състав на препарата позволява да се приеме, че използването на EMD е контраиндицирано при пациенти с орални
карциноми и лигавична дисплазия.
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Summary:

The author have summarized the knowledge of Emdogain (EMD) effectiveness
on normal and malignant tissues in the oral cavity, based on experimental in vitro studies that have not confirmed an EMD-induced increase of the production
of carcinogenesis-related cytokines; however, the EMD has been found to
stimulate other cellular functions and processes in malignant cells, and probably, to partially inhibit proliferation. These findings, as well as the limited studies
of the EMD effects on malignant epithelial neoplasms and the unknown composition of the product are the reasons to suggest that the use of EMD is contraindicated in patients with oral carcinoma or mucosal dysplasia.
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УВОД
През 1997 г. Hammarstrom и кол. [1] съобщават, че свински емайлови матриксови протеини
могат да индуцират образуване на нов цимент и
кост в пародонтални дефекти при маймуни. На
пазара е предложен тъканен извлек, съставен

от хидрофобни емайлови матриксови протеини,
добити от развиващ се свински емайл, наречен
Emdogain или ЕМD (Biora AB, Швеция). Множество изследвания върху ефективността на препарата доказват клиничната му ефективност в
подпомагане на пародонталната регенерация
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[2]. Повечето от тези проучвания са фокусирани
върху клиничния резултат от лечението с ЕМD,
както и върху действието на препарата върху
клетките на пародонта или костта [3]. ЕМD е
приет за клинично безопасен, въпреки че измерването на степента на безопасност е ограничено до установяване на капацитета на препарата да индуцира имунологични реакции или
локални постоперативни симптоми, като болка и
зъбна чувствителност [4, 5]. Въпреки това
Laaksonen и кол. [6] съобщават за случай на
развитие на инвазивен орален карцином четири
месеца след регенеративно лечение с ЕМD на
пациент с диспластична орална лигавична лезия.
Целта на този обзор е да обобщи наличните
знания за ефекта и механизма на ЕМD върху
нормалните и малигнени тъкани в устната кухина.

ДЕЙСТВИЕ НА ЕМD
ВЪРХУ МЕЗЕНХИМНИТЕ КЛЕТКИ
Произлизащи от костта клетки
Костните клетки на алвеолата (остеобласти,
остеокласти и техните прекурсори) играят решаваща роля в регенеративните процеси. Известно е, че по време на развитието на периодонциума клетките на зъбния фоликул има способността да се диференцират във фибробласти, циментобласти и остеобласти [7, 8]. ЕМD
стимулира пролиферацията на клетките на зъбния фоликул и увеличава продукцията на костен
сиалопротеин и остеопонтин [7, 9]. ЕМD подпомага остеогенната диференциация на плурипотентите мезенхимни клетъчни линии в остеобласти и/или хондробласти и стимулира остеогенезата, както и свързаните с хондрогенезата
транскрибиращи фактори [10, 11]. ЕМD стимулира пролиферацията на костномозъчните
стромални клетки и остеогенния потенциал чрез
повишаване активността на алкалната фосфатаза [12, 13]. ЕМD увеличава способността на
костномозъчните стромални клетки да се диференцират в циментобласти [14], стимулира растежа, пролиферацията и подвижността на остеобластните клетъчни линии и циментобластите,
като регулира тяхната генна експресия [15, 16],
играе роля в диференциацията на остеобластите чрез регулация на експресията на фенотипните маркери (BSP, клетъчна алкална фосфатаза, остеокалцин) [17, 18]. ЕМD има ефект върху
цитокините, произвеждани от остеобластите –
стимулира трансформиращия растежен факторбета-едно (TGF-β1), свързващия тъканите растежен фактор (CTGF) и фибробластния растежен фактор-2 (FGF-2) в човешките остеобластни

клетки [19, 20]. Установен е и протективният
ефект на ЕМD и TGF-β1 върху остеобластите по
отношение на възпалително индуцирана апоптоза [21]. Откритията, касаещи отношението на
ЕМD към костната резорбция, все още са непълни – ЕМD редуцира RANKL, освободен от
остеобластите и ги стимулира да произвеждат
OPG, като по този начин инхибира остеокластогенезата и функцията на остеокластите [16, 22].
Освен това се знае, че нивата на RANKL във
фибробласти от пародонтален лигамент намаляват значимо под действието на ЕМD [23]. Установено е, че ЕМD индуцира остеокластно
формиране чрез взаимодействие с RANKL и
чрез стимулация от RANKL, отделен от остеобластите [24].
Фибробласти
EMD стимулира пролиферацията, миграцията и заздравяването на раните in vitro, индуцира
синтеза на матриксен и общ протеин от фибробластите [25]. EMD стимулира синтеза на цитокини: инсулиноподобен растежен фактор
(IGF)-І, TGF-β1, произлизащ от тромбоцитите
растежен фактор (PDGF) и интерлевкин (IL)-6
[26]. EMD оказва влияние на ангиогенезата чрез
стимулиране на съдовия ендотелен растежен
фактор (VEGF), освобождаван от фибробластите [27]. Ефектът на EMD върху фибробластната
диференциация е комплексен: EMD няма ефект
върху активността на алкалната фосфатаза [28];
потиска продуцирането на остеопонтин и OPG
[29]. Въпреки че EMD стимулира образуването
на костоподобни нодуларни формации, не индуцира остеобластна диференциация в пародонтален лигамент или гингивални фибробласти
[12]. EMD стимулира формирането на минерализирани тъкани чрез модулиране на регулаторни молекули във фибробластите [23].

ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕПИТЕЛНИТЕ КЛЕТКИ
В процеса на развитие на пародонта молекулите от Hertwig-овото епително влагалище
индуцират диференциацията на мезенхимните
прекурсори към формиране на пародонтални
тъкани. Действието на EMD успешно имитира
този процес [30]. Пролиферацията на епителни
клетки на Malassez се стимулира от EMD [31].
Но EMD няма ефект върху пролиферацията на
епителни клетки от език на плъх [32]. Изследването на действието на EMD върху заздравяване
на рани in vivo при зайци показва значимо увеличение на раневата епителизация [33]. Данните за действието на EMD върху ендотелната
клетъчна пролиферация са противоречиви, но
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няма съмнение, че EMD стимулира хемотаксиса
на ендотелни клетки [27, 34]. Установено е, че
EMD стимулира васкуларизацията около колагенови импланти при мишки [34].

ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МАЛИГНЕНИ КЛЕТКИ
Данните, съобщавани в литературата, са
противоречиви. Някои автори приемат, че EMD
не оказва ефект или инхибира пролиферацията
на малигнени клетъчни линии, въпреки че съществуват доказателства в подкрепа на противоположната теза [35, 36, 37]. Установено е, че
при тимектомирани мишки с трансплантиран
човешки карцином от език, EMD улеснява формирането на метастази [6]. В НеLa-клетъчни линии EMD стимулира продукцията на PDGF-АB,
но не влияе върху TGF-β1 [35]. В противоречие
на това други автори установяват повишаване
на нивата на TGF-β1 в клетъчна култура от остеосаркомни клетки под действието на EMD [37].
Съществуват данни, че EMD не влияе върху
клетъчната адхезия [32]. EMD стимулира продукцията на ММР-1, 3, 9, но не променя експресията на ММР- 8, 13, 14, а данните за действието му върху ММР-2 са противоречиви [6, 38].
Известно е, че TGF-β1 и матриксните металопротеинази имат важна роля в процеса на туморогенеза. ММР стимулират тумор-индуцираната
ангиогенеза, регулират и активират растежните
фактори, разграждат екстрацелуларния матрикс
и базалната мембрана, като улесняват инвазията и метастазирането на туморните клетки. Нивата на някои ММР корелират с агресивността и
инвазивността на туморния растеж и са указание за неблагоприятен прогностичен ход на болестта. Ефектът на EMD върху ММР е индикатор за потенциално карциногенно действие [3].

ОБСЪЖДАНЕ
Точният състав на EMD не е известен. Приема се, че съдържа протеини, идентични с тези,
секретирани от Hertwig-овите епителни клетки –
амелогенини и неамелогенини, включително
енамелин, туфтелин и амелобластин [8, 22].
Действията на амелогенина са сходни с ефектите на растежните фактори, което може частично
да обясни резултатите от лечение с EMD [8]. Установено е, че EMD е по-ефективен от амелогенина по отношение стимулиране на фибробластната пролиферация, както и други клетъчни функции [39, 40]. Ето защо се предполага, че EMD
съдържа биоактивни фактори, различни от емайловите протеини [39, 41, 42]. Няколко изследвания се опитват да идентифицират цитокините в

EMD, но резултатите са разнородни: TGF-β1 и
подобни на TGF-β субстанции; растежен фактор,
подобен на костния морфогенетичен протеин
(BMP-like GF) [41]. Установено е, че EMD стимулира експресия на цитокини – ММР-2 и ММР-9
[6]; алкална фосфатаза, остеопротегерин (OPG),
остеопонтин, костен сиалопротеин в мезенхимни
и в епителни клетки [7]. Известно е, че изброените субстанции имат отношение към нарастването
и метастазирането на злокачествените епителни
неоплазми [43]. EMD може да стимулира ангиогенеза, за която е известно, че има ключова роля в
нарастването на карциномите, посредством стимулиране освобождаването на съдов ендотелен
растежен фактор (vascular endothelial growth
factor − VEGF) и тромбоцитен растежен фактор
(platelet-derived growth factor − PDGF) [27, 35].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Известните in vitro проучвания върху малигнени и бенигнени клетъчни линии не потвърждават EMD да стимулира отделянето на свързани с
карциногенезата цитокини, но EMD стимулира
клетъчни функции и процеси в малигнените клетки, вероятно частично инхибира пролиферацията. Това, както и недостатъчните проучвания на
действието на EMD върху злокачествените епителни неоплазми, а също и неизвестния състав
на препарата е причина използването на EMD да
е контраиндицирано при пациенти с орални карциноми и лигавична дисплазия.
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